
۶ فصل

ترکیبی آنالیز

با ترکیبیات یا ترکیبی آنالیز در است. داشته سروکار شمارش با بیاموزد خواندن و نوشتن اینکه از قبل انسان
می گیرد. خود به تخصصی تری حالت اینجا در شمارش واقع در معمولی. شمارش نه اما داریم سروکار شمارش
سال ۶٠ تا ۵٠ در ترکیبیات پیشرفت بیشترین و می گذرد ریاضیات از شاخه این عمر از سال ٢٠٠ حدود
که مسائل برخی ، آن کمک به طوالنی محاسبات شدن ساده و کامپیوتر پیدایش با است. گرفته شکل گذشته
هایی الگوریتم از خیلی است.١ بوده دوسویه رابطه ی ترکیبیات و کامپیوتر رابطه ی می نمود. دشوار حلشان قبال
بیان را شمارش مقدماتی اصول ابتدا فصل این در شده اند. نوشته ترکیبیات مدد به می شوند اجرا کامپیوتر در که

می کنیم. بررسی فصل ادامه در را ترکیب و جایگشت و کرده

جمع و ضرب اصل ١ . ۶

کنیم. بررسی را ساده مثالی دهید اجازه مطلب شدن روشن برای

که است ریاضیات قدیمی و مشهور مسائل از چهاررنگ حدس یا چهاررنگ است.قَضیۀ جالب مثالی چهاررنگ قضیه زمینه این ١در

همسایه نواحی و کشورها که طوری به نقشه هر کردن رنگ «برای می گوید: قضیه این نادقیق) (و ساده بیان به بود. مانده نشده اثبات سال ها
برخی برای اضافی چهارم رنگ یک ولی کافیست تر ساده های نقشه برای رنگ سه است». کافی رنگ چهار فقط نباشند هم رنگ نقشه در
در قضیه این . کافیست نقشه آمیزی رنگ برای رنگ ۵ که کند می بیان دارد، ابتدایی و کوتاه اثباتی که رنگ ۵ قضیه است. الزم ها نقشه
ابتدا معادله صورت به مسئله این است. تر سخت بسیار کافیست رنگ ۴ اینکه اثبات .(١٨٩٠ است(هیووو شده اثبات ١٩ قرن اواخر
بود مهمی قضیه اولین این شد. حل هیکن ولفگانگ و اپل کنت توسط رایانه کمک با ١٩٧۶ سال در سرانجام و شد عنوان درسال١٨۵٢
قسمتی نمی توانند آنها از کدام هیچ که دارد وجود نقشه ١٩٣۶ از ای مجموعه که دادند نشان آنها رسید. اثبات به کامپیوتر از استفاده با که
کنند ثابت تا کردند استفاده خاص کامپیوتری برنامه یک از هیکن و اپل باشند. رنگ چهار قضیه های نقض مثال کوچکترین از یکی از
را قسمتی حتماً نه، یا هست نقض مثال که این از فارغ ای نقشه هر این بر عالوه نیستند. مستثنی قاعده این از ها نقشه این از کدام هیچ
نتیجه هیکن و اپل بود. نویس دست تحلیل صفحه صدها به نیاز این اثبات و باشد می نقشه ١٩٣۶ آن از یکی شبیه که شود می شامل
که بود معنی این به تناقض این باشد. نقشه ١٩٣۶ آن از یکی شامل باید باشد داشته وجود نقضی مثال کوچکترین بخواهد اگر که گرفتند
چک که چرا نشد، واقع تایید مورد ها ریاضیدان همه طرف از آنها اثبات ابتدا در باشد. می درست قضیه و ندارد وجود نقضی مثال هیچ

نبود. پذیر امکان انسان توسط کامپیوتری اثبات یک کردن
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۴ در و بزرگ و ،کوچک،متوسط اندازه ٣ در را ورزشی لباس های ورزشی پوشاک تولید شرکت یک .١ . ۶ مثال
می کند؟ تولید متفاوت لباس نوع چند مجموع در تولیدی این می کند. تولید زرد و سفید،قرمز،آبی رنگ

است. حرفه ای شمارش دیگر راه یافت. را تولیدی لباس های تعداد مستقیم شمارش با می توان باال شکل در
اولی خانه در می کنیم. رسم باشد می رنگ به مربوط دیگری و اندازه به مربوط یکی که را چسبیده به هم دوخانه

است. ١٢ برابر انتخاب ها کل تعداد و دارد وجود رنگ) ۴) انتخاب ۴ دومی در و سایز) (سه امکان سه

است شدنی انجام طریق m به اول جز است،چنانکه شده تقسیم جزء دو به کاری کنید فرض : ضرب اصل
شدنی انجام طریق mn به کار این صورت این در است. شدنی انجام طریق n به اولی از مستقل دوم جزء و
طریق m١ به اولی بطوریکه باشد شده تقسیم مجزا طریق k به کاری اگر است. تعمیم قابل اصل این البته است.
کل آنگاه باشد شدنی انجام طریق mk به امی k باشدو...و شدنی انجام طریق m٢ به باشد،دومی شدنی انجام

است. شدنی طریق m١ ×m٢ × · · · ×mk به کار

دارد. وجود چهارراه C شهر به B شهر از و راه سه B شهر به A شهر از .٢ . ۶ مثال
به رفت؟ C شهر به B شهر از می توان چندطریق به رفت؟ B شهر به A شهر از توان می طریق چند به الف:

رفت؟ C شهر به A شهر از می توان طریق چند
بار یک حداکثر جاده هر برگشت،بطوری که A شهر به و رفت C شهر به A شهر از می توان طریق چند به ب:

شود؟ طی

داد؟ تشکیل زن ٩ و مرد ٨ بین از نفره دو کمیته یک می توان طریق چند به .٣ . ۶ مثال

زن یک و مرد یک که داد تشکیل دونفره گروه یک می توان چگونه شوهر) و (زن زوج ده بین از .۴ . ۶ مثال
نباشند؟ شوهر و زن دو این حال عین در و باشد درآن

متمایزند؟ مجاور حروف کلمه چند در ساخت؟ می توان e, d, c, b, a حروف با سه حرفی کلمه چند .۵ . ۶ مثال
متمایزند؟ حرف سه هر کلمه چند در
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دارد؟ وجود متمایز ارقام با رقمی سه فرد عدد چند .۶ . ۶ مثال

داد قرار ٨× ٨ شطرنجی صفحه یک در را مشکی رخ یک و سفید رخ یک می توان طریق چند به .٧ . ۶ مثال
می کند.) حرکت عمودی و افقی صرفا و است قلعه همان رخ نکنند؟( تهدید را یکدیگر بطوری که

دوم روش در و انتخاب m اول روش در طوری که داد انجام روش دو به بتوان را کاری کنید فرض جمع: اصل
این ضرب اصل دارد.مثل وجود روش m + n کار این انجام برای صورت این در باشد. موجود انتخاب n

است. تعمیم قابل نیز اصل

چند است.به شده احداث جاده سه C,B وبین جاده ٢ C,A ،بین جاده سه B,A شهرهای بین .٨ . ۶ مثال
رفت؟ B به A از جاده دو حداکثر طی با می توان طریق

می خواهیم است. مشترک آنها عضو ٣ که دارد عضو ١٢ اقتصاد کمیسیون و عضو ٨ ورزش کمیسیون .٩ . ۶ مثال
این می توانیم طریق چند به کنیم. انتخاب کمیسیون نماینده ی عنوان به را نفر یک کمیسیون هر اعضای بین از

باشند؟ مختلف فرد دو کمیسیون دو نمایندگان طوری که به دهیم انجام را کار

نوشت؟ می توان متمایز ارقام با طبیعی عدد چند {١, ٢, ٣, ۴, ۵} ارقام از استفاده با .١٠ . ۶ مثال

دارد؟ وجود متمایز ارقام با زوج رقمی سه عدد چند .١١ . ۶ مثال

حرف چندبار نوشته ایم. a, b, c, d, e حروف از استفاده با حرفی سه کلمات تمام سیاه تخته روی .١٢ . ۶ مثال
است؟ شده نوشته سیاه تخته روی a

طوری که: به نوشت می توان رقمی سه عدد چند {٠, ٢, ٣, ٧} ارقام با .١٣ . ۶ مثال
باشند. متمایز ارقام تمام الف:
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باشد. متمایز ارقام با فرد و رقمی سه عدد ب:
باشد. متمایز ارقام با رقمی سه و زوج عدد ج:

دارد؟ وجود ۵ رقم رقمی ۴ عدد چند در .١۴ . ۶ مثال

خاصیت شمارش اوقات گاهی است. متمم اصل از استفاده ، فوق مسئله حل در رفته کار به تکنیک مهم: تذکر
حالت این در ندارند. را ذکرشده خاصیت که است اعضایی شمارش از مشکل تر مراتب به مسئله ای در شده ذکر
شوند. کم اصلی مجموعه اعضای کل از و شده شمارش (متمم) ندارند را معین ویژگی آن که آنهایی است بهتر

|S| = |A|+ |A′|

دارد؟ وجود تکراری حرف f, e, d, c, b, a حروف با حرفی ۴ کلمه چند در .١۵ . ۶ مثال

است؟ ۶ برابر رقم بزرگترین رقمی ۴ عدد چند در .١۶ . ۶ مثال

کرد؟ انتخاب مرد ٨ و زن ۶ بین از را نفر یک می توان طریق چند به .١ . ۶ تمرین

کرد انتخاب سومی کالس ۶ و دومی اولی،٧کالس کالس ۵ بین از را نفر ٢ توان می طریق چند به .٢ . ۶ تمرین
نباشند؟ کالس هم نفر دو این بطوریکه

دارد؟ وجود متمایز ارقام با چهاررقمی فرد عدد چند .٣ . ۶ تمرین

دارد؟ وجود ٨× ٨ شطرنجی صفحه یک در ٣× ٣ مربع چند .۴ . ۶ تمرین
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شطرنجی صفحه از خانه دو در را سیاه مهره یک و سفید مهره یک می توان طریق چند به الف: .۵ . ۶ تمرین
باشند؟ ستون یک یا سطر یک در بطوری که داد قرار ٨× ٨

هیچ بطوری که داد قرار ٨ × ٨ شطرنجی صفحه از خانه درسه را متمایز مهره ی ٣ می توان طریق چند به ب:
نگیرند؟ قرار ستون یا سطر یک در دوتایی

رفت؟ D به A از می توان طریق چند به زیر شکل به توجه :با الف .۶ . ۶ تمرین
برگشت؟ A به و رفت D به A از می توان طریق چند به ب:

است؟ شده طی بار یک حداکثر جاده هر «ب» قسمت مسیرهای از مسیر چند در ج:

چند به باشند. داشته مشترک راس یک حداقل هرگاه گوییم مجاور را شطرنج های خانه از خانه دو .٧ . ۶ تمرین
؟ داد قرار ٨× ٨ شطرنجی صفحه از مجاور خانه دو در را سیاه مهره ی یک و سفید مهره یک می توان طریق

دارد؟ وجود ١و٢ رقم دو از یکی حداقل رقمی ۵ عدد چند در .٨ . ۶ تمرین

ندارد؟ وجود تکراری رقمی،رقم ۶ عدد چند در .٩ . ۶ تمرین

دارند؟ عضو دو حداقل
{

١, ٢, ٣, . . . , ١٠
}

مجموعه ی از مجموعه زیر چند .١٠ . ۶ تمرین

جایگشت ٢ . ۶

را شخص سه این اگر بگیرند؟ عکس و ایستاده هم کنار ردیف یک در می توانند متفاوت صورت چند به نفر سه
است: آمده زیر در ممکنه حاالت تمام دهیم، نمایش c, b, a التین حروف با

abc, acb, bca, bac, cab, aba

ردیف یک در بخواهند نفر ۴ اگر حال گوییم. {a, b, c} حرف سه از جایگشت یک را حالت ۶ این از یک هر
می آید؟ پدید متفاوت حالت چند بگیرند عکس هم کنار و

abcd , abdc , acbd , acdb , adcb , adbc

bacd , badc , bcad , bcda , bdac , bdca
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cabd , cadb , cbad , cbda , cdab , cdba

dabc , dacb , dbac , dbca , dcab , dcba

شیء ۴ جایگشت های تعداد آورد. بدست کردن رسم بدون را جایگشت ها تعداد می توان ضرب اصل کمک به
.٣ × ٢ × ١ = ۶ با است برابر شیء ٣ جایگشت های تعداد و ۴ × ٣ × ٢ × ١ = ٢۴ با است برابر
با است برابر شیء n این جایگشت های تعداد صورت این در باشیم داشته متمایز شیء n اگر کلی حالت در

n× (n− ١)× (n− ٢) · · · × ٣× ٢× ١:
می دهیم نشان n! نماد با را n× (n− ١)× (n− ٢) · · · × ٣× ٢× ١ حاصلضرب نماد: یک معرفی

می شود. خوانده فاکتوریل n و

آورید. بدست را زیر عبارات حاصل .١٧ . ۶ مثال

١)
٨!
۵!

٢)
١٠!
٨! ٢!

٣)
٧! ۴!
١٠!

( ٨!
٣! ۵!
− ٩!

٢! ٧!

)
۴)

n!

(n− ٢)!

۵)
n!

(n− ٣)!
۶)

n!

(n− k)!

٧)
۵!

m(m+ ١)
× (m+ ١)!

(m− ٣!(١!
٨)

m!− (m− ١)!
(m+ ١)!

=
١
۶
−→ m =?

فاکتوریل نماد به را ٨× ٩× · · ·× ٢۴ عبارت ب: .١٨)١٩! + ١٩!) = ٢٠! کنید ثابت الف: .١٨ . ۶ مثال
١× ٣× ۵ · · · × ٣٩ عبارت د: بنویسید. فاکتوریل نماد به را ٢× ۴× ۶ · · · × ۴٠ عبارت ج: بنویسید.

بنویسید. فاکتوریل نماد به را

٣ بطول جایگشت های تعداد می خواهیم باشیم. داشته a٧, a۶, a۵, ..., a١ متمایز شیء هفت کنید تصور حال
زیر بصورت را ٣ بطول جایگشت یک کنیم. محاسبه ساخت فوق شیء ٧ از می توان که را شیء) سه با یعنی )

می گیریم: نظر در
⃝ ⃝ ⃝

اصل طبق پس می شود. پر طریق ۵ به خانه سومین و طریق ۶ به خانه دومین ، طریق هفت به خانه اولین
نوشت: هم دیگری طور را عبارت این می توان است. ٧× ۶× ۵ برابر جایگشت هایی چنین تعداد ضرب

٧× ۶× ۵ = ٧× ۶× ۵× ۴!
۴!

=
٧!
۴!

=
٧!

(٧− ٣)!
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و باشد r ≤ n اگر کلی حالت در می بینیم. کسر آخرین در را داشتند مسئله در اصلی نقشی که ٧ و ٣ عدد
کنیم: می عمل باال مثال همانند بیابیم شیء n از را شیء r های جایگشت تعداد بخواهیم

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ · · · ⃝ ⃝︸ ︷︷ ︸
خالی خانه r

خانه امین r ....و انتخاب (n− ٢) خانه انتخاب،سومین (n− ١) خانه انتخاب،دومین n دارای خانه اولین
با: است برابر اعداد این حاصلضرب حال است. انتخاب (n− r + ١) دارای

n(n− ١)(n− ٢) · · · (n− r + ١) =
n!

(n− r)!
= p(n, r)

جایگشت های تعداد پس کرده ایم. انتخاب شیء n از شیء r های جایگشت تعداد برای را p(n, r) عبارت
: با است برابر p(n, r) یا شیء n از rشیء

P (n, r) =
n!

(n− r)!

می شود؟ شروع t حرف با table کلمه حروف از جایگشت چند .١٩ . ۶ مثال

می شوند؟ ختم صدادار حروف به nature کلمه حروف از جایگشت چند .٢٠ . ۶ مثال

دارد؟ وجود log عبارت logarithm کلمه ی حروف از جایگشت چند در .٢١ . ۶ مثال

۵ جایگشت چند در مجاورند؟ صدادار حروف triangle کلمه ی حروف از جایگشت چند در .٢٢ . ۶ مثال
است؟ بی صدا اول حرف کلمه این حروف از استفاده با حرفی

نیستند؟ مجاور صداداری حرف دو هیچ flexicam کلمه ی حروف از جایگشت چند در .٢٣ . ۶ مثال

دارد؟ قرار حرف دو دقیقا k, t حرف دو بین talking کلمه ی حروف از جایگشت چند در .٢۴ . ۶ مثال

معلمی دو هیچ طوری که به بایستند ردیف یک در می توانند طریق چند به دانش آموز ٣ و معلم ۴ .٢۵ . ۶ مثال
نباشند؟ یکدیگر مجاور

حروف: تکرار بدون و جهانگردی کلمه حروف با .٢۶ . ۶ مثال
می شود؟ ختم «ی» به ها آن از تا چند نوشت؟ می توان حرفی ٨ کلمه چند .١

باشند؟ گرفته قرار هم کنار «ی» و «د» حروف ها آن در که نوشت توان می حرفی ٨ کلمه چند .٢
می شوند؟ ختم «گردی» به آنها از نوشت؟چندتا می توان حرفی ۶ کلمه چند .٣

باشند؟ اول حرف ۴ «جهان» کلمه حروف آنها در که نوشت توان می حرفی ٨ کلمه چند .۴
باشند؟ هم کنار «جهان» کلمه حروف آنها در که نوشت می توان ٨حرفی کلمه چند .۵

شوند؟ شروع نقطه دار حروف با که نوشت می توان حرفی ٨ کلمه چند .۶
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دوری جایگشت های

یک اگر که ویژگی این گوییم،با شیء n آن دوری جایگشت یک دایره یک دور شیء n گرفتن قرار روش هر به
از ٢ و ١ آرایش های زیر شکل در گوییم. هم ارز را آرایش دو این آید بدست دیگر آرایش یک دوران از آرایش

نیست. هم ارز ٣ با دو این اما هم ارزند E,D,E,B,A دوری جایگشت های

.(n− ١)! با است برابر شیء n دوری جایگشت های تعداد قضیه:

مجاورند؟ صدادار حروف triangle کلمه ی حروف از دوری جایگشت چند در .٢٧ . ۶ مثال

دو هیچ بطوریکه بنشینند گرد میز یک دور می توانند طریق چند به دانش آموز هشت و معلم سه .٢٨ . ۶ مثال
نباشند؟ یکدیگر کنار معلمی

نشسته خود همسر کنار فرد هر بطوریکه بنشینند میز یک دور می توانند طریق چند به زوج پنج .٢٩ . ۶ مثال
باشد؟

بگیرید. نظر در را مهندس ۵ و دکتر ۶ .١١ . ۶ تمرین
بنشینند؟ هم کنار توانند می طریق چند به .١

هدیگرند؟ مجاور دکترها حالت چند در .٢
نیستند؟ یکدیگر مجاور دکتری دو هیچ حالت چند در .٣

مهندسین؟ هم و مجاورند دکترها هم حالت چند در .۴

بدهند؟ زوج ١١ تشکیل می توانند چندطریق به زن ١۴ و ١١مرد .١٢ . ۶ تمرین

دارد؟ قرار n حرف از قبل t حرف triangle کلمه حروف از جایگشت چند در .١٣ . ۶ تمرین

از چندتا در دارد؟ وجود Logarithm کلمه ی حروف از حرف ۶ شامل دوری جایگشت چند .١۴ . ۶ تمرین
حروف از یکی حداقل چندتا دارد؟در وجود صدادار حرف سه هر چندتا دارد؟در وجود t حرف جایگشت ها این

دارد؟ وجود t و ، m
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ترکیب ٣ . ۶

کنید. نگاه زیر شکل به دقت به

برابر دو ساخت،اما می توان AB چون متمایز خط پاره ده نقطه پنج این با شده اند. انتخاب دایره روی نقطه پنج

. P (۵, ٢) =
۵!
٣!

= ٢٠ واقع در کرد. رسم می توان
−→
AB چون بردار ٢٠ یعنی تعداد این

دو هر انتخاب با ما خط پاره انتخاب است.در تاثیرگذار بسیار انتخاب ترتیب یکسان ظاهر به مسئله دو این در
عضوی دو زیرمجموعه های انتخاب مانند این و داریم خط پاره یک دایره محیط روی نقطه ۵ این بین از نقطه
شیء r انتخاب در اگر هستند. یکی {A,B} , {B,A} مجموعه های مثال که است عضوی ۵ مجموعه یک
r انتخاب های راه تعداد هستیم. روبرو ترکیب مسئله با نباشد مهم انتخاب ترتیب r ≤ n شیء n میان از
با: است برابر و می دهیم نشان

(
n
r

)
نماد با و گوییم شیء n از شیء r ترکیب را آنها ترتیب اهمیت بدون )شیء
n

r

)
= C(n, r) =

n!

r! (n− r)!

کرد؟ انتخاب معاون و رئیس عنوان به را نفر دو شهر شورای عضو ده بین از می توان چندطریق به .٣٠ . ۶ مثال

شده رسم قطر چند کال ایم. کرده رارسم قطرهایش تمام است. مفروض منتظم ضلعی هفت یک .٣١ . ۶ مثال
بیابید. را قطرها این برخورد محل های نیستند،تعداد متقاطع نقطه یک در قطری سه هیچ بدانیم اگر است؟

می شود؟ انجام دوره این در بازی چند کال می کنند. بازی باهم دوره ای بصورت فوتبال تیم شانزده .٣٢ . ۶ مثال

.
(
n
٢

)
= ٢١ : داریم n مقدار کدام ازای به .٣٣ . ۶ )مثال
n

r

)
=

(
n

n− r

)
کنید: ثابت .٣۴ . ۶ مثال
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: کنید ثابت باال مثال کمک به .٣۵ . ۶ مثال
است. برابر عضوی n− r زیرمجموعه های تعداد با عضوی r های زیرمجموعه تعداد الف:

.

(
n

٠

)
+

(
n

١

)
+

(
n

٢

)
+ · · ·+

(
n

n

)
= ٢n ب:

.

(
n

r

)
=

(
n− ١
r

)
+

(
n− ١
r − ١

)
پاسکال اتحاد ج:

: مفروض کتاب شش بین از .٣۶ . ۶ مثال
چید؟ هم کنار قفسه یک در را تا ۴ توان می طریق چند به .١

داد؟ هدیه کتابخانه یک به کتاب ۴ می توان طریق چند ٢.به

می کنیم. بررسی را زیر متنوع های مثال فصل مطالب تمام بندی جمع برای

که کنند پارک هم کنار می توانند ردیف یک در طریق چند به بنز ماشین سه و پژو ماشین پنج .٣٧ . ۶ مثال
باشند؟ هم کنار هم پژو ماشین های و هم کنار بنز ماشین های

می توان {١, ٢, ٣, ۴, ۵, ۶, ٧, ٨} مجموعه ارقام از بااستفاده متمایز ارقام با رقمی ۵ عدد چند .٣٨ . ۶ مثال
باشند؟ هم کنار همواره ٣ مضرب عدد دو بطوری که ساخت

متمایزبا ارقام با رقمی ٨ عدد چند است. مفروض {١, ٢, ٣, ۴, ۵, ۶, ٧, ٨} ارقام مجموعه .٣٩ . ۶ مثال
نباشند؟ هم کنار مجموعه این اول فرد عدد دو هیچ بطوری که نوشت می توان ارقام این از استفاده

از می شود استفاده پالک راست درسمت که ارقامی است. زیر شکل بصورت ماشین پالک یک .۴٠ . ۶ مثال
می شود انتخاب {١, ٢, ٣, ۴, ۵, ۶, ٧, ٨, ٩} مجموعه از چپ سمت ارقام است. {١١, ٢٢, · · · , ٩٩} مجموعه
چند ترتیب این به کنید معین است. فارسی الفبای حروف از حرف ١٣ تنها چپ سمت ارقام بین حروف و

ساخت؟ توان می ماشین پالک

بیابید. را نوشت می توان Mississippi کلمه ی حروف با که حرفی یازده کلماتی تعداد .۴١ . ۶ مثال

باشد؟ a حرف سه شامل دقیقا بطوریکه ساخت توان می c, b, a حروف با حرفی ده کلمه چند .۴٢ . ۶ مثال
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تکرار با جایگشت

نتیجه ی به کنید تبدیل فاکتوریل به را حل راه در ترکیب های و کنید بررسی بیشتری دقت با را ۴١ مثال اگر
چندان هم کلی حالت در مطلب این اثبات می رسید. مسئله جواب و کل تعداد و تکراری اشیاء تعداد بین جالبی
که داریم ak نوع از شیء mk ...و a٢و نوع از شیء m٢ و a١ نوع از شیء m١ کنید فرض نیست. مشکل
می نامیم.تعداد تکرار با جایگشت یک را nشیء این چیدن هر اینصورت m١.در +m٢ + · · ·+mk = n

: با است برابر جایگشت ها این
n!

m١!m٢! · · · mk!

.
١١!

١! ۴! ۴! ٢!
: با است برابر که یافت دستور از را ها جواب تعداد توان می ۴١ مثال در حساب این با

نوشت؟ می توان ٨ رقم پنج و ٢ رقم دو و ۴ رقم سه از استفاده با رقمی ده عدد چند .۴٣ . ۶ مثال

می رسم را نقاط این دوبدوی بین وترهای است.کلیه ی شده داده دایره یک محیط روی نقطه ده .١۵ . ۶ تمرین
کنیم.

است؟ شده رسم وتر چند الف:
باشد. شده رسم وترهای روی آنها اضالع و دایره محیط روی آنها رئوس که بیابید را مثلث هایی تعداد ب:

یک حداکثر نفر هر به بطوریکه کرد توزیع نفر ده بین را یکسان کتاب ٧ می توان طریق چند به .١۶ . ۶ تمرین
برسد؟ کتاب

دارد؟ وجود فرد عدد سه حداقل {١, ٢, ٣, ..., ١٠} مجموعه ی از عضوی ۵ مجموعه زیر چند در .١٧ . ۶ تمرین

است. مفروض A =
{

١, ٢, ٣, · · · , ١٩, ٢٠
}

مجموعه .١٨ . ۶ تمرین
دارد؟ عضوی ٨ زیرمجموعه چند A مجموعه .١

دارند؟ وجود و٣ ١،٢ اعداد عضوی ٨ زیرمجموعه چند در .٢
ندارند؟ وجود ١،٢و٣ اعداد از یک هیچ عضوی ٨ زیرمجموعه چند در .٣

دارند؟ وجود {١, ٢, ٣} اعضای از یکی حداقل عضوی ٨ زیرمجموعه چند در .۴
دارد؟ وجود ١۵ از بزرگتر ،عددی عضوی ٨ زیرمجموعه چند در .۵

است؟ ١۵ بزرگترین و ۵ عضو کوچکترین عضوی ٨ زیرمجموعه چند در .۶
است؟ ١٠ برابر عضو کوچکترین از عضو بزرگترین اختالف عضوی ٨ زیرمجموعه چند در .٧

دارد؟ وجود فرد عدد ۶ حداقل عضوی ٨ زیرمجموعه چند در .٨
دارد؟ وجود زوج عدد ٣ حداقل و فرد عدد ٣ حداقل عضوی ٨ زیرمجموعه چند در .٩

غیرمجاورند؟ l حروف Gallery کلمه ی حروف از جایگشت چند در .١٩ . ۶ تمرین

جمع این از نفر ١٠ می توان طریق چند به دارند. حضور شوهر) و (زن زوج ٩ جمع یک در .٢٠ . ۶ تمرین
باشند؟ داشته حضور زوج ٣ دقیقا آنها بین در که طوری کرد انتخاب
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والیبال تیم برای را دانش آموزان این از نفر ۶ می خواهیم دارد. وجود دانش آموز ٣٠ کالس یک در .٢١ . ۶ تمرین
باشد. بلندتر فوتبال تیم اعضای از والیبال تیم اعضای تمام که بطوری کنیم انتخاب فوتبال تیم برای را نفر ٨ و

است؟ شدنی کار این طریق چند به

می شود؟ دیده مستطیل چند ۴× ۶ شطرنجی صفحه یک در .٢٢ . ۶ تمرین

دارد؟ وجود فرد رقم ۵ دقیقا {١, ٢, ٣, ۴, ۵} ارقام با رقمی ٨ عدد چند در .٢٣ . ۶ تمرین

دارد؟ وجود صدادار حرف دو دقیقا logarithm کلمه ی حروف از حرفی ۶ جایگشت چند در .٢۴ . ۶ تمرین

دارند وجود الفبایی ترتیب به صدادار حروف computers کلمه ی حروف از جایگشت چند در .٢۵ . ۶ تمرین
دارد؟ قرار c حرف از جلوتر p حرف همچنین و

است؟ آمده کلمه هفتم مکان در a حرف سومین c, b, a حروف با حرفی ده کلمه ی چند در .٢۶ . ۶ تمرین

کرد؟ تقسیم B,A نفره ۵ تیم دو به می توان طریق چند به را نفر ده .٢٧ . ۶ تمرین

کرد؟ تقسیم نفره ۵ تیم دو به توان می طریق چند به را نفر ده .٢٨ . ۶ تمرین

رئوس که دارد وجود مثلث چند گذاشته ایم. عالمت را نقطه پنج ABC مثلث ضلع هر روی .٢٩ . ۶ تمرین
باشد؟ نقطه ١۵ این به متعلق هریک
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ششم فصل تست های ۴ . ۶
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ششم فصل تست های کلید ۵ . ۶
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